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ПЛАНИНСКО СПАСЯВАНЕ
България бе домакин на конгреса на Международната организация по планинско спасяване
Боровец
18-23 октомври 2016 г.

Планинската спасителна служба при БЧК бе домакин на конгреса на
Международната организация по планинско спасяване - ИКАР, който премина под
темата „Издирването – как да подобрим търсенето, преди да започнат спасителните
действия”. В събитието участваха над 350 представители на 35 държави от целия
свят. В програмата на форума бяха включени презентации, дискусии и демонстрации
в комисиите, като в последния ден се проведе Общото събрание на ИКАР за
обсъждане на редица организационни въпроси.
ИКАР е създадена през 1948 г. от шестте алпийски държави - Швейцария,
Германия, Франция, Австрия, Италия и Словения. Работата й е организирана в четири
технически комисии – Земно спасяване, Въздушно спасяване, Планинска спешна
медицина и Спасяване при лавинни нещастия, която има две подкомисии - Водачи
на спасителни кучета и Превенция. Днес ИКАР обединява 85 организации от 34 страни и е световната платформа за обмяна
и разпространяване на опита и добрите практики на планинско спасяване и превенция на нещастни случаи в планините.
България става 13-ата страна, член на ИКАР през 1971 г. и това дава силен тласък на спасителното дело у нас.
Пред хотел „Рила“ в Боровец, като част от програмата на Конгреса на международната организация, българските планински
спасители проведоха акция, по време на която блестящо демонстрираха пред колегите си спасителни действия при евакуация
на туристи от аварирала въжена линия и при издирване на пострадали с обучени кучета.
При закриването на конгреса, д-р София Стоименова, главен секретар на БЧК, връчи на президента на борда на директорите
на ИКАР Франц Стамфли почетен плакет на БЧК. Г-н Стамфли изрази дълбоката си благодарност към ПСС и към БЧК за
домакинството и отлично организираното събитие, като подчерта приноса на Веселин Ганчев, председател на ПСС към БЧК,
на Камен Колчев, член на УС на ПСС, на всички доброволци и служители на БЧК.
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ПРИЗНАНИЕ
Високи отличия
София
октомври 2016 г.
Председателят на Българския Червен кръст Христо Григоров бе удостоен с
Почетен знак за особен принос в развитието и утвърждаването на общественото
здраве. На официална церемония високото отличие на ръководителя на найголямата хуманитарна организация връчи проф. д-р Цекомир Воденичаров, декан на
Факултета по обществено здраве на Медицинския университет – София, изтъквайки
изключителните лични заслуги на Христо Григоров в здравната и социалната сфера
и приноса му в тази област като дългогодишен председател на БЧК.
Българската асоциация за изследване на затлъстяването и съпътстващите го
заболявания избра председателя на БЧК Христо Григоров за свой почетен член.
Това бе обявено от проф. д-р Светослав Ханджиев, който връчи официална грамота
на председателя на БЧК.
По повод рождения си ден маг. фарм Христо Григоров получи десетки
поздравителни адреси от висши държавни ръководители. Ето част от писмо на
министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова:
„За Вас и Вашите дела може да се пише надълго и само с добро. Радвам се, че Вие сте сред личностите, за които откровено
можем да кажем, че носите голямо и добро сърце. За годините начело на Българския Червен кръст направихте много за хората в
беда,не само у нас, но и в чужбина. Превърнахте в кауза проблемите на обикновения човек. Не се изкушихте от постове, облаги и
слава. Останахте верен на принципите си и посланик на надеждата и добрината. Високо ценя и Вашата светкавична и адекватна
реакция при кризи, което е сериозна подкрепа за правителството и обществото.

БЪЛГАРСКИ МЛАДЕЖКИ ЧЕРВЕН КРЪСТ
„95 години създаваме добро“
Доброволците на БМЧК в цялата страна отбелязаха рождения ден на своята организация с различни събития,
кампании и празнични срещи.
В. Търново

Кюстендил

раздаване на информационни материали
и арт-акция с деца.

Ямбол
Младите хора представиха дейността
на организацията с информационна
кампания, под надслов ”95 години
създаваме добро”. Младежкият авариен
екип демонстрира оказване на първа
помощ на пострадали ученици при
пътен инцидент, с което привлякоха
вниманието на гражданите.
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Честването се проведе в центъра на
града и бе съпроводено с тематични
игри, музика, танци.
Монтана
Доброволците на БМЧК организираха
празник, по време на който представиха
многообразните си дейности чрез

По повод отбелязването на
95-годишнината на Български младежки
Червен кръст, доброволци от БМЧК
проведоха поредица от презентации в
училищата в областта, с цел набиране на
нови съмишленици в благородната кауза.
Те презентираха дейностите си в полза
на уязвими деца и младежи, социалнопомощната дейност, обучението по първа
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долекарска помощ здравната просвета
и др. По време на срещите, учениците
имаха възможност да споделят личен
опит в правене на добро.

присъстващите симпатизанти, гости и
приятели с атрактивен флашмоб.

ден на организацията. На тържеството
присъстваха и много нови доброволци,
които научиха интересни факти за
червенокръсткото движение и за неговия
основател Анри Дюнан, за различните
клубове по интереси на БМЧК. Активни
членове на организацията получиха
значки и грамоти. Бяха приготвени и
много игри и караоке-парти.
Габрово

Кърджали

Пловдив

В центъра на Пловдив млади
червенокръстци запознаха гражданите
с основните дейности на организацията,
демонстрираха правилно поставяне
на презерватив върху макет, показаха
техники за първа долекарска помощ,
твориха различни изделия с децата
и запознаваха гражданите с основни
термини от Международното
хуманитарно право. Събитието беше
придружено с музика и атрактивни танци.

По повод отбелязването на
95-годишния юбилей на БМЧК и с
цел да привлекат нови доброволци в
редиците си, младите червенокръстци
от. клуб “Добро сърце” в СУ “Васил
Левски”, Крумовград, представиха на
своите съученици основните дейности
и направления, по които работи
младежката организация.
Бургас

Пазарджик
Доброволците на БМЧК
организираха празнично събитие по
повод годишнината от създаването на
младежката организация. Те раздаваха на
съгражданите си специално изработени
за юбилея брошури и изненадаха

Доброволци на БМЧК се събраха в
Младежкия културен център на града,
за да отпразнуват заедно 95-ия рожден

„Доброволчество за знания и забавления“
Варна
октомври 2016 г.
В град Бяла приключи реализирането на проекта
„Доброволчество за знания и забавления“, който
обхващаше 15 деца от втори до четвърти клас на
местното основно училище. Проведените дейности в
периода юни-октомври 2016 г. включваха игри, преглед
на талантите, походи, занимания по рисуване. Те дадоха
възможност за развиване на толерантни, солидарни и
приятелски отношения между децата и бяха постигнати
планираните резултати за осмисляне на свободното
време и съпреживяване на интереса към изкуството и
природата.
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По случай 95-ия рожден ден на
Българския младежки Червен кръст,
доброволците проведоха флашмоб на
главната улица на града, където заедно
с преминаващите хора танцуваха под
музикален съпровод. Организиран
бе и приказен „Дворец на доброто” в
Дечковата къща, където младежите,
маскирани като герои от приказки,
обособиха кътчета, където представиха
различните дейности на организацията,
п р и д ру же н и с п р о в е ж д а н е то н а
демонстрации, на творчески ателиета с
деца, на спортни игри и подреждане на
пъзел на доброто.
Раздадени бяха информационни
материали, а в касичка за фондонабиране,
вместо финансови средства се набираха
добри думи и пожелания. „Дарителите на
добро” имаха възможност да запечатат
тържествения момент със снимка с
картонен хаштаг до логото на БМЧК.

Общи знания за ЧК и ЧП
Враца
22 октомври 2016 г.
Нови членове на БМЧК от областния град участваха в
обучение по общи знания за Червения кръст и Червения
полумесец. Водещата Нина Цалова, участник в Лятна
академия за доброволци 2016 г., представи на връстниците
си темата с прожекция на филми и интерактивна
презентация.
Обучението постави началото на инициативата
“Седмица на принципите”, имаща за цел да запознае младите
хора от града с Червения кръст и с фундаменталните му
принципи.
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Мултиплейъри на здравословното хранене
Силистра
Екип от Академия за доброволци за областта, финансиран от фонда на БМЧК
„Мисли глобално, действай локално“, проведе на площад „Свобода“ викторина за
деца с атрактивни награди – различни плодове и зеленчуци. Малките участници
рисуваха любимия си плод или зеленчук, включиха се в различни игри, снимаха
се на таблото за спомени, представящо в образи здравословни продукти. Тази
заключителна дейност от подготовката на доброволците, наречена „мултиплейъри
на здравословното хранене“, е старт за участието на екипите в обучения в детските
градини и училищата на Силистра.

„Поход на свободата”
Пловдив
15 октомври 2016 г.
По повод Европейския ден за борба с трафика на хора – 18 октомври, БМЧК
партнира на местната комисия за борба с трафика на хора при организирането
и провеждането на „Поход на свободата“. В центъра на града беше организиран
информационен пункт по темата. Оттам над 100 души-участници в „похода“,
потеглиха мълчаливо в колона по един и преминаха по цялата централна градска
алея. Шествието имаше за цел да привлече общественото внимание към проблема
„Трафик на хора“. Събитието приключи с пускане на бели балони – символ на
свободата.

Информационна кампания
Хасково
19 октомври 2016 г.
БМЧК проведе съвместна информационна кампания с Българска асоциация на
хора с онкологични заболявания по повод Международния ден за борба с рака
на гърдата. Доброволците раздаваха флайери и благотворително разпродаваха
сувенири, а вечерта студенти от театралния университет в Пловдив изнесоха пред
хасковлии пиесата „Щастливеца”.
Акцията бе съпътствана с популяризиране дейността на БМЧК за привличане
на нови доброволци.

СОЦИАЛНО-ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ
БЧК започна предоставянето на нераздадените хранителни продукти
21 октомври –11 ноември 2016 г.
В изпълнение на Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане по Фонда за европейско подпомагане
на най-нуждаещи се лица, БЧК започна поетапно раздаване на неразпределените от втория транш хранителни продукти на 41 020
допълнително включени в списъците на Агенцията за социално подпомагане уязвими граждани:
•
лица и семейства, които поради нисък доход или липса на доход не са в състояние да посрещнат свои основни жизнени
потребности, в т. ч. и лица и семейства в тежка социална ситуация и с ниски доходи, които са получили еднократна помощ по реда
на чл. 16 ППЗСП за задоволяване на инцидентно възникнали потребности;
•
лица и/или групи от лица, ползващи социални услуги по реда на ППЗСП – от резидентен тип или в общността.
Раздаването извършват служители и доброволци на БЧК в обособени за целта 285 пункта. Всеки правоимащ, срещу подпис и
документ за самоличност, ще получи по 13, 360 кг продукти - грах - 0,800 кг; гювеч – 0,800 кг; ориз - 4 кг; булгур - 0,500 кг; зрял фасул
– 3 кг; пчелен мед – 0,500 кг; месна консерва - 0.480 кг; рибна консерва - 0,480 кг; лютеница - 1 кг; доматено пюре - 0,400 кг; бисквити
- 0.400 кг и вафли - 1 кг .
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Оперативната програма се управлява от Агенцията за социлно подпомагане и се осъществява със съдействието на местните власти.
Графикът за поетапното раздаване по програмата е публикуван на интернет страниците на БЧК (www.redcross.bg) и на АСП (www.
asp.government.bg). Допълнителна информация гражданите могат да получат и в областните организации на БЧК.
За София раздаването на продуктите започна на 26 октомври и ще продължи до 15 ноември 2016 г.

„Предай нататък”
Проведоха се последните две срещи от проекта за психосоциална подкрепа
„Предай нататък“ на областната организация на БЧК.
Под ръководството на Ива Василева, психолог и доброволец на БЧК, социални
работници имаха възможност да работят екипно и да покажат уменията си за
ефективно общуване, за определяне на общи цели и стратегии за постигането им.
С целевата група на възрастните хора и на представители на Сдружението на
писателите във Варна, Ваня Колева, д-р по филология и член на БЧК, разисква темата
„Словото като светлина и самопомощ“. През призмата на стихове и текстове на
варненски автори, част от които участваха в срещата, присъстващите коментираха
самотата, душевната и физическата болка, страха от смъртта, тъгата по децата, грешкапрошка. Усещане за духовност и единение между човешките и поетични нагласи за решаване на проблемите обедини участниците
в срещата. Направени бяха предложения за бъдещи инициативи между БЧК и сдружението на варненските писатели.
Варна
14 октомври 2016 г.

„Купи и дари“
Ямбол
октомври 2016 г.
Продължава съвместната благотворителна кампания на БЧК и БИЛА-България
ЕООД за подпомагане на уязвими групи от населението - социално слаби граждани,
лица, търсещи закрила, институции за възрастни хора и деца.
С набраните хранителни продукти от клиентите на магазин „Била” в града,
областната организация на БЧК подпомогна многодетно семейство от с. Маленово
и 15 възрастни хора от Елхово.

Обучение по проект на БЧК
Ямбол
20 октомври 2016 г.
Доброволци от различни дружества на БЧК, представители на Съюза на
офицерите и сержантите от запаса и резерва и на пенсионерски клубове в Елхово
участваха в обучение по проект “Повишаване информираността на обществото
по проблемите на възрастните хора и лобиране за техните права”. Директорът на
областната организация на БЧК-Ямбол инж. Митко Филипов презентира целите и
очакваните резултати от проекта, а зам.-кметът на община Елхово Живка Кафеджиева
поздрави участниците в обучението и заяви готовност за подкрепа при реализиране на дейностите.
Целта на обучението бе изграждане на местен капацитет за реализирането на проекта, усвояване на умения за прилагане
на съвместния подход при работа с възрастни хора, както и детайлното планиране на участието на възрастните хора в него.
Обучението включваше теоретична и практическа подготовка за лобиране пред институциите.
Участниците се запознаха с темите„Овластяване” и„Лобиране”. Гергана Георгиева, щатен специалист в БЧК – Ямбол, представи
пред възрастните хора ключови международни документи за правата на възрастните хора – „Европейска социална харта“;
„Мадридски план за действие по въпросите на възрастните хора“, „Берлинска стратегия“, които ще помогнат на целевата група
по проекта да се включи успешно в процесите на лобиране пред обществото и институциите. Участниците имаха възможност
да работят в малки групи и да изготвят план за осъществяване на конкретна кампания за лобиране.
В обучението участва и началникът на служба „Социални дейности“ към община Елхово Мариана Милева.

Възрастни доброволци работят в полза на обществото
Враца
19 октомври 2016 г.
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На професионалния празник на лекарите и на техния покровител св. Йоан
Рилски в МБАЛ-Бяла Слатина беше пуснат новопостроения асансьор за осигуряване
на достъп до Медицински център 1 и до етажа на специалистите на здравното
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заведение. Инициативата за изграждането на съоръжението е на възрастните
червенокръстци от пенсионерски клуб „Бяла Злата“ в града, работещи по проект
„Повишаване информираността на обществото по проблемите на възрастните хора
и лобиране за техните права“.
След набелязване на проблема с достъпа до специализирана помощ, доброволците
проведоха застъпническа кампания. Прокуристът на МБАЛ Николай Димов и кметът
на общината инж. Иво Цветков се заеха сериозно със задачата и спазиха обещанието
си до края на 2016 г. да реализират инженерното съоръжение.

МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
Среща на Европейската група за обществена подкрепа
Германия, Берлин
6-8 октовмри 2016 г.
Втората годишна среща на Европейската група за обществена подкрепа при МФЧК/
ЧП се проведе с любезното домакинство на Германския Червен кръст.
В нея участваха представители на 32 европейски червенокръстки дружества,
представители на МФЧК/ЧП и на МКЧК.
Дискутирани бяха две основни теми - използването на дигитални техники и
съвременни технологии за реализиране на фондонабирателни и комуникационни
кампании и корпоративното сътрудничество.
Активното участие на всички представители допринесе за обмяна на добри практики при организирането на кампании.
Представителят на БЧК Екатерина Борисова сподели опита на експертите по фондонабиране и маркетинг за успешно сътрудничество
с корпоративния сектор при организирането и реализирането на фондонабирателни кампании.
В срещата участваха представители на известни международни компании – партньори на ГЧК, като Microsoft, Volkswagen Group и др.
Българският Червен кръст ще бъде домакин на следващата международна среща през 2017 г.

Обмяна на опит
Кърджали
20-22 октомври 2016 г.
В рамките на подписаното преди година споразумение за сътрудничество между
регионалната структура на Турския Червен полумесец (ТЧП) в община Малтепе, Истанбул,
и областната организация на БЧК, представители на БЧК-Кърджали посетиха колегите
си в Република Турция. В състава на делегацията бе и кметът на община Ардино Ресми
Мурад, с чието посредничество са осъществени контактите между двете организации.
По време на провелата се работна среща в регионалната организация на Турския
Червен полумесец, председателят й Кьоксал Кьосе запозна българските червенокръстци с работата на местната структура, а доброволки
презентираха дейността си с деца със здравословни проблеми.
Гостите посетиха Кръвния център на ТЧП, дома за възрастни хора в Малтепе и участваха в организирания фестивал за кръводаряване.
Кметовете на многомилионните истанбулски общини Картал и Малтепе впечатлиха българската делегация с отношението си на
държавници към работата на Турския Червен полумесец и решаването на социалните проблеми на хората от общините им. Особено
емоционална бе срещата с представителите на изселническата организация „Балканци“.
Постигнати бяха договорености за бъдещо развитие и обмен на добри практики между двете хуманитарни организации.

ГОТОВНОСТ ЗА БЕДСТВИЯ
Семинар по първа психологична помощ и подкрепа при бедствен стрес
Кърджали
октомври 2016 г.
Доброволки от „Екип 254“ на областната организация на БЧК и членове на червенокръсткото дружество при фирма „Артекс
България“ ЕООД – Кърджали, участваха в изнесен семинар по първа психологична помощ и подкрепа при бедствен стрес,
който се проведе в с. Баня, община Панагюрище.
Обучението бе открито с презентация, посветена на 2016 г. - Европейска година за борба с насилието над жени. Водещи
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лектори по отделните теми бяха Златка Лапанова – психолог и доброволец на
БЧК и Пламен Латунов – специалист по мениджмънт на бедствията в областната
организация на БЧК. Включените казуси и ролеви игри по групи допринесоха за
повешаване на интереса и за активното включване на участниците в работата на
семинара.
В организационен и емоционален план участниците бяха заредени от
приятелската среща с доброволците на общинската организация на БЧК в
Панагюрище.

ВОДНО СПАСЯВАНЕ

Във връзка с продължаващото вече трета година партньорство между Водноспасителната служба на БЧК и световния
гигант в производството на плувна екипировка „SPEEDO”, главният мениджър на фирмата за Европа г-н Пол Поликот гостува
в България. По време на визитата си той посети открити уроци по програмите „Приятели с водата” и „ Синьо лято”, които се
проведоха в училища в Разлог и в Сапарева баня.

Открит урок
Благоевград
13-14 октомври 2016 г.

Инструктори и лекари от София, Благоевград и Кюстендил участваха в открит урок
по водно спасяване на басейни и водни паркове и оказване на първа долекарска
помощ при воден инцидент. Целта на срещата беше представяне на иновативни
методически подходи при преподаване на учебния материал в курсовете за водни
спасители и споделяне на добри практики от областните структури на БЧК.
Инструкторът по водно спасяване Красимир Томанов направи презентация на
тема „Спасителни средства, използвани от водните спасители на плувни басейни и
водни паркове”, която продължи с практическо обучение на басейн. Обучението по
първа долекарска помощ проведе д-р Жулиета Старкова, която запозна участниците
в открития урок с общи анатомични и физиологични данни за човешкия организъм
и с особеностите и механизма на удавянето. Последвалата дискусия по конкретните
теми и споделянето на опит потвърди полезността на подобни работни срещи.

Обсъждане на трудностите и преодоляването им
Благоевград
15-16 октомври 2016 г.
Екипът на водните спасители, работили на „Action aquapark” в Слънчев бряг
се събраха да направят анализ на работата си през сезон 2016 г., да обсъдят
преодолените вече проблемии начините да не бъдат допускани занапред.
Областната организация на БЧК вече трета година предоставя водноспасителни
кадри на аквапарка, които от непознати в началото на лятото млади хора се
превръщат в екип от приятели, очакващи с нетърпение следващия летен сезон, за
да работят заедно.
Дирекция “Връзки с обществеността и фондонабиране”; материали: Валя Горанова; графичен дизайн: Майя Маслинкова
Тел: 02/49 23 055, 02/49 23 057; e-mail: pressoffice@redcross.bg; www.redcross.bg
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